
UCHWAŁA NR …./…../2017 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia …… 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - 

obszar A, uchwalonego uchwałą Nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 

2015 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 

z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr 347/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 15 

maja 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, uchwalonego uchwałą Nr 109/XI/2015 

Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2015 roku, po stwierdzeniu że ustalenia zmiany planu 

nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Serock, uchwalonego uchwałą Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 

31 sierpnia 2009 roku, zmienionego uchwałą Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 

29 lutego 2012 roku, oraz uchwałą Nr 276/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 7 listopada 

2016 roku, Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

 

 §1. 1.Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Serock – obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie, uchwalonego uchwałą Nr 109/XI/2015 

Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 7519), 

zwaną dalej zmianą planu.  

 2. Zmiana planu obejmuje wyłącznie ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

 3. Nie ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały Nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku, 

z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 

4. Zmiana planu obejmuje cały obszar obowiązywania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr 109/XI/2015, Rady Miejskiej w Serocku, 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 

 §2. W uchwale nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, powiat 

legionowski, woj. mazowieckie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §24 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b) średnicę przewodów sieci wodociągowej co najmniej DN 80, przy czym nie dotyczy 

to średnic przewodów przyłączy, a także instalacji wodociągowych sytuowanych na 

działce budowlanej,”; 

2) w §24 pkt 1 lit. d średnik zastępuje się przecinkiem, 

3) w §24 pkt 1 po lit. d dodaje się lit. e, w brzmieniu:  

„e) dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w wodę z ujęć własnych, z uwzględnieniem 

wymagań wynikających z przepisów odrębnych;”, 



 

 4) §24 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) średnicę przewodów sieci kanalizacji sanitarnej co najmniej DN 150, przy czym nie 

dotyczy to średnic przewodów sieci i instalacji tłocznych, średnic przewodów przyłączy, 

a także instalacji kanalizacyjnych sytuowanych na działce budowlanej,”, 

5) w §24 pkt 2 lit. c średnik zastępuje się przecinkiem, 

6) w §24 pkt 2 po lit. c dodaje się lit. d, w brzmieniu: 

„d) dopuszcza się realizację odcinków tłocznych sieci i instalacji kanalizacyjnych;”, 

7) ) §24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej, zaś w przypadku jej braku , 

zagospodarowanie wód w granicach nieruchomości do której inwestor posiada tytuł 

prawny, w szczególności poprzez stosowanie: zbiorników retencyjnych  lub 

odparowujących, studni chłonnych, a także innych form wprowadzenia do gruntu, 

z zastrzeżeniem uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych, 

b) średnicę przewodów sieci kanalizacji deszczowej co najmniej DN 250, przy czym nie 

dotyczy to średnic przewodów sieci i instalacji tłocznych, średnic przewodów przyłączy, 

a także instalacji kanalizacji deszczowych sytuowanych na działce budowlanej, 

c) dopuszcza się realizację odcinków tłocznych sieci i instalacji kanalizacyjnych;”. 

 

 §3. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 


